
Optie Omschrijving Prijs p/st Orderdatum Aantal Totaal

Inbouw
Keuken

KE-01 Keukeninstallatie geheel standaard uitvoeren €0,00 22-03-2021 1 € 0,00

 Alle standaard aansluitingen en loze leidingen worden aangebracht op de standaard posities volgens NUL-tekening, elektra afgemonteerd, water 
en gasleiding voorzien van stopkraantjes en afvoer afgedopt. Aanpassingen aan de installaties in de standaard keukenzone zijn bij deze optie niet 
mogelijk.

 aansluitposities conform standaard 0-tekening. keuken-materiaal-keuze volgt

Inbouw
Sanitair En Tegelwerk

SA-02 Het gekozen sanitair volgens offerte van LIV €0,00 22-03-2021 1 € 0,00

 Het wijzigen van sanitair conform de offerte van LIV. Voor plaats en uitvoering van de installatie worden de tekeningen van de showroom 
aangehouden.

 installatie conform 0-tekening. sanitair-keuze volgt

TE-02 Het gekozen tegelwerk volgens offerte van LIV €0,00 22-03-2021 1 € 0,00

 Het wijzigen van tegelwerk conform de offerte van LIV. Voor plaats en uitvoering worden de tekeningen van de showroom aangehouden.

 tegelkeuze volgt

Afbouw
Bouwkundig

BO-20 Gewijzigde binnendeuren, kozijnen en garnituur via deurentool Svedex €0,00 03-05-2021 1 € 0,00

 Via de deurentool van Svedex kan je wijzigingen doorvoeren in de deuren, kozijnen en het garnituur. Meer informatie ontvang je van je Wooncoach.

 bestelling volgt

Afbouw
E-Installatie

EL-60 Standaard schakelmateriaal type Balance wit €0,00 03-05-2021 1 € 0,00

 Het standaard schakelmateriaal is type Busch Jaeger Balance SI, kleur wit. Indien je kiest voor het standaard schakelmateriaal verzoeken we je 
deze optie toe te voegen aan jouw keuzes.

Totaal: 5 € 0,00
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Voorwaarden en bepalingen
Algemene voorwaarden
Op de standaard koperskeuzelijst zijn de Woningborg voorwaarden meer- minderwerk van toepassing.

Voorwaarden met betrekking tot meer‐ en minderwerken:
Prijzen zijn inclusief B.T.W.
Tot uitvoering van meer‐ en minderwerken wordt pas overgegaan nadat de opdrachtbevestiging door koper﴾s﴿ ondertekend is.
Opdrachtbevestigingen dienen, tenzij anders vermeld, binnen 7 dagen ondertekend te worden geretourneerd. 
Indien de opdrachtbevestiging niet voor de gehanteerde keuzedatums getekend retour ontvangen is kan het meer‐ en minderwerk niet meer in
opdracht genomen worden.
Niet ondertekende opdrachtbevestigingen worden niet in behandeling genomen. Indien de opdrachtbevestiging niet is ondertekend, wordt ervan
uitgegaan dat er geen wijzigingen in de woning doorgevoerd moeten worden.
Meer‐ en minderwerk loopt uitsluitend via de Wooncoach. Meer‐ en minderwerk verzoeken via de bouwplaats worden niet in behandeling
genomen.
Meer‐ en minderwerken worden gefactureerd volgens de in de koop‐/aannemingsovereenkomst staande voorwaarden.
Aan telefonisch verkregen informatie en/of inlichtingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle meer‐ en minderwerken worden uitgevoerd conform bovenstaande voorwaarden, het opdragen van deze meer‐ en/of minderwerken middels het
ondertekenen van de opdrachtbevestiging houdt automatisch accodering van deze voorwaarden in.

Datum Ondertekenen Handtekening

{{Signer1}}

Handtekening
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